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Inledning
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verk-
samhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk 
av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den 
gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder 
inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses skyd-
das i detaljplanen.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 24 april – 16 
maj 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens hem-
sida och på kommunens anslagstavla. Underrättelse om granskning har anslagits 
på kommunens anslagstavla och skickats ut till berörda. 

Totalt har 8 yttranden inkommit under granskningsstiden. Samtliga yttran-
den finns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 
0024/18).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Lantmäteriet anser att kommunen felaktigt placerat in- och utfartsförbud i plan-
områdesgräns och att planbestämmelse k3 bör förtydligas. 

Stadsdelsnämnden västra Hisingen trycker på vikten av att Öckerö kommun ar-
betar för att trafiksituationen inte förvärras längs väg 155 utan snarare förbättras 
i samband med nybyggnationen. 

Granskningsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden redovisas nedan, 
tillsammans med bemötande och eventuell åtgärd.
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, över-
svämning, erosion)

Synpunkter på granskningshandlingen 

Hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 

Kommunen har i planbeskrivningen visat på att föreslagen exploatering, tillsam-
mans med nu antagna detaljplaner inom kommunen samt detaljplanen för Öck-
erö nya centrum, ryms inom det tillstånd som rådande reningsverk har. Läns-
styrelsen anser därmed att föreslagen exploatering inte längre bedöms påverka 
människors hälsa eller MKN för vatten negativt. 

Mellankommunal samordning - Väg 155 

Kommunen har i planbeskrivningen redovisat hur väg 155 kommer att påverkas 
av planförslaget. Påverkan blir marginell, då förslaget bidrar till relativt få nya 
bostäder och inte bidrar till ytterliggare parkeringsplatser. 

Kommentar
Noterat. 
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Trafikverket

Tidigare synpunkter
Trafikverket har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2019/2754), daterat 
2019-02-11. Trafikverket påpekade i det skedet att kommunen behövde redovisa 
vilken påverkan planförslaget skulle ha på statligt vägnät, specifikt väg 155. 

Synpunkter
Kommunen har redovisat vilket trafiktillskott som antas komma från planför-
slaget. Då tillskottet kan bedömas som marginellt och inga nya parkeringsplatser 
tillkommer har Trafikverket inga kvarvarande synpunkter. 

Kommentar
Noterat.  

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Utfartsförbud i planområdesgräns 

Enligt Boverkets hemsida står följande ”En planbestämmelse om stängsel och 
utfart kan inte reglera förhållanden utanför planområdet och kan därför inte 
anges i planområdesgräns. Bestämmelsen reglerar förhållanden mellan två an-
vändningsområde och båda användningsområdena måste finnas inom samma 
plan”. Lantmäteriet tolkar texten som att det inte är möjligt med utfartsförbud i 
plangräns, oavsett de förhållanden som kommunen hänvisar till i samrådsredo-
görelsen. 

Delar av planen som bör förbättras 

Egenskapsbestämmelser 

Planbestämmelserna k3 hänvisar till 12-14, Lantmäteriet antar att avsikten är 
att det ska vara till sidorna 12-14 i planbeskrivningen. För att öka tydligen skulle 
hänvisning till ett avsnitt eller textstycke i planbeskrivningen även kunna göras. 
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Kommentar - utfartsförbud i planområdesgräns 
Beaktas ej. Boverkets hemsida, eller planbestämmelsekatalogen, är endast 
rekommendationer och allmänna råd. I plan- och bygglagen anges att kom-
munen ”I en detaljplan får bestämma om stängsel samt utfart eller annan 
utgång mot allmänna platser (PBL, 4 kap. 9 §).” Det anges ej i lagen att an-
vändningsformerna måste finnas i samma detaljplan.  

Kommentar - Egenskapsbestämmelser 
Planbestämmelse k3 är en felskrivning och utgår ur förslaget inför antagan-
de. 

Statens geotekniska institut

Yttrande 
Statens geotekniska institut (SGI) har tidigare lämnat yttrande, daterat 2019-01-
30 över samrådshandlingen för rubricerat planförslag. 

SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen ytterligare erinran mot planför-
slaget. 

Kommentar 
Noterat. 

Statens meteorologiska och hydrologiska institut

Yttrande 
SMHI har tagit del av rubricerade granskningshandlingarn, men lämnar inget 
yttrande. 

Kommentar 
Noterat. 
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Kommunala nämnder, enheter, förvaltningar 
och bolag

Miljöenheten

Yttrande
Miljöenheten, har inget att erinra mot detaljplanen under förutsättning att 
rekommendationerna gällander buller som nämns i trafikbullerutredningen 
(Tyréns, 2018-07-12) efterföljs.

Kommentar
Noterat. 

Företag

Ellevio

Yttrande
I samrådsredogörelsen har man beaktat Ellevios synpunkter vid samrådet. Elle-
vio har inte något att erinra mot det upprättade förslaget. 

Kommentar
Noterat. 



Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Granskningsutlåtande 2019-05-17   |   Dnr 0024/18

Sida 8/9

Övriga

Stadsdelsnämnden västra Hisingen 

Yttrande 
Stadsdelsnämnden tillstyrker under förutsättning av förvaltningens synpunkter 
angående trafiksituationen beaktas.

Stadsdelsnämnden gavs inte möjlighet att yttra sig i samrådet avseende detaljpla-
nen. 

Förvaltningen understryker vikten av att Öckerö kommun arbetar för att trafik-
situationen inte förvärras längs väg 155 utan snarare förbättras i samband med 
nybyggnationen.

Länsstyrelsen har beslutat att tillskriva (Dnr 400-10450-2019. Beslut 2019-03-
18) Göteborgs stad och Öckerö kommun angående vikten av att trafiksituationen 
längs vägen måste lösas innan mer bebyggelse tillåts. Förvaltningen understryker 
vikten av att detta sker innan ny bebyggelse uppföres. 

Kommentar
Öckerö kommun bedömer att trafikfrågan har behandlats inom ramen för 
detaljplanen och påvisat att väg 155 endast kommer att påverkas marginellt 
av ett genomförande av planen. Planområdet är beläget inom 75 meters 
avstånd till två stycken kollektivtrafikplatser och inga nya parkeringsplatser 
tillkommer.  Möjligheten för de boende att nyttja kollektivtrafik som färdsätt 
bedöms som mycket god. 

Öckerö kommun deltar fortsatt aktivt i pågående åtgärdsvalsstudie för väg 
155. Föreliggande detaljplan kan inte enskilt bära ansvaret för en tydlig och 
skriftlig redovisning av den mellankommunala samordningen mellan Öckerö 
kommun och Göteborgs stad. En sådan får istället ske inom ramen för på-
gående åtgärdsvalsstudie och de politiska beslut som kan komma att fattas 
som ett resultat av denna.
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Revidering av förslaget
Planbestämmelse k3 utgår från plankartan då den inte reglera något område på 
plankartan. 

I övrigt har endast redaktionella justeringar genomförts. 

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-05-17

……………………………………………    ……………………………………………

Rikard Sporre                    Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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